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A Gazeta dos Municípios

Auxílio emergencial: Defensoria 
Pública diz que vai priorizar quem 

realmente precisa do benefício

População relata problemas no
recapeamento recente do anel
viário em Pindamonhangaba

Motociclista morre atropelado na 
marginal da Via Dutra, em

São Jose dos Campos

Na impossibilidade de 
atender a todos os que so-
licitaram o auxílio emer-
gencial, o governo federal 
tem adotado medidas para 
dar prioridade a quem re-
almente precisa. Nesta 
sexta-feira (26), a Defen-
soria Pública da União 
(DPU) divulgou um escla-
recimento sobre o Acordo 
de Cooperação Técnica 
firmado com o Ministério 
da Cidadania.
Segundo a DPU, a defen-
soria não possui estrutura 
material e humana para 
atender todos os milhões 
de indeferimentos do au-
xílio, algo que a DPU in-
forma que estaria em torno 
de 40 milhões.
A DPU conta com 467 de-
fensores com atuação em 
1ª instância, sendo 122 
nos Tribunais Regionais 
e 50 nos Tribunais Supe-
riores e informou que a 
procura “tem se apresen-
tado infinitamente supe-
rior à nossa capacidade de 
atendimento: os canais de 
atendimento do órgão têm 
apresentado sobrecarga e 
queda em todo o país”.
“Diversos defensores 
públicos federais, inde-
pendentemente de ofício 
original de especialidade, 
estão dedicados à atuação 
diária nos casos referentes 
ao auxílio emergencial. 
São defensores da área 

Quem trafega pelo anel vi-
ário de Pindamonhangaba 
está relatando problemas 
com o pavimento novinho 
que a Prefeitura depositou 
na pista. No trecho entre 
as rotatórias do Campo 
Alegre e do João do Pulo 
surgiram nos últimos dias 
alguns pontos de irregula-
ridade na pista recapeada 
há menos de um mês. 

Um homem morreu em 
acidente registrado na ma-
nhã deste sábado (27), na 
pista marginal da via Du-
tra, em São Jose dos Cam-
pos. O acidente ocorreu 
nas proximidades do km 
150 da rodovia. Segundo a 
Polícia Civil, a vítima ain-
da não identificada era um 
motociclista que foi atro-

criminal e da área previ-
denciária que passaram a 
reforçar a equipe da área 
cível em uma verdadei-
ra força-tarefa, tendo em 
vista a excepcionalidade 
do momento em que todos 
vivemos e a importância 
dessa renda emergencial 
para quem está sem traba-
lho”, diz a nota.
Fora das previsões legais 
- A DPU constatou, já nos 
primeiros dias de trabalho 
após a assinatura do acor-
do, que milhares de men-
sagens encaminhadas por 
e-mail, WhatsApp e tele-
fone não estavam de acor-
do com as previsões legais 
para o recebimento do be-
nefício, nem estavam em 
previsões para instauração 
do processo de assistência 
jurídica (PAJ).
“O número excessivo de 
pedidos inconsistentes 
compromete o atendimen-
to aos cidadãos que de fato 
têm o direito e precisam 
urgentemente do auxílio 
emergencial. Por isso, a 
DPU precisou adotar fer-
ramentas para limitar e 
qualificar a prestação do 
serviço de assistência jurí-
dica”, diz a nota.
Segundo a nota, a DPU é 
instituição autônoma, com 
previsão constitucional, e 
não faz parte do governo 
federal. “A missão do ór-
gão é defender o cidadão 

Por meio de nota, a Se-
cretaria de Obras e Plane-
jamento da Prefeitura de 
Pindamonhangaba infor-
mou que o trabalho de re-
capeamento asfáltico vem 
sendo realizado em grande 
escala no município e o 
ocorrido neste trecho es-
pecífico deve-se ao pouco 
tempo de cura da capa as-
fáltica, tendo sido liberado 

pelado e morreu no local.
Equipes de resgate do Cor-
po de Bombeiros foram 
acionadas volta das 6h. 
A informação preliminar 
é que o motociclista teria 
caído na pista no sentido 
SP após se chocar com um 
ônibus. Em seguida, ou-
tros quatro veículos se en-
volveram no acidente, re-

de baixa renda, aquele que 
não tem condições de pa-
gar os serviços de um ad-
vogado”.
Conforme a DPU, em todo 
o ano de 2019, foram con-
tabilizados, em todos os ti-
pos de atuação, 1,8 milhão 
de atendimentos e até a as-
sinatura do acordo, tinham 
sido abertos cerca de 20 
mil processos de assistên-
cia jurídica sobre o auxílio 
emergencial
“Mesmo com todas as li-
mitações da DPU (de pes-
soal, orçamentária etc.), 
atuaremos, como sempre 
atuamos, dentro do possí-
vel e de nossa capacidade 
de demanda, para prestar 
a melhor atenção e assis-
tência jurídica às pessoas 
necessitadas”, diz a insti-
tuição.
Alternativas - O Ministé-
rio da Cidadania anunciou 
que está desenvolvendo 
uma plataforma que ficará 
disponível no aplicativo do 
auxílio emergencial e que 
permitirá a contestação do 
indeferimento diretamente 
pelo próprio cidadão.
Quem tiver interesse tam-
bém pode procurar dire-
tamente a seção ou subse-
ção da Justiça Federal que 
atende ao seu município 
para dar entrada no pedi-
do.
Com informações da 
Agência Brasil

o trânsito antes de um pra-
zo adequado.
Todas essas intercorrên-
cias são transmitidas para 
a empresa responsável 
pela obra que tomará as 
medidas imediatamente 
para a devida correção, 
sem nenhum prejuízo aos 
cofres públicos”, afirmou 
a secretária de Obras, 
Marcela Franco.

sultando no atropelamento 
do rapaz que teve morte 
instantânea. Também esti-
veram no local equipes do 
SAMU, Nova Dutra, Po-
lícia Rodoviária Federal 
(PRF) e Polícia Civil. A 
PRF conduziu a ocorrên-
cia até o plantão policial.
As circunstâncias do aci-
dente serão investigadas.
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Miscelânea
Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como 
em animais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Es-
tudos científicos recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao 
sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma 
do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação 
sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para aumen-
tar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as 
informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a momentos 
de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes em 
geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito 
fenômeno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas cren-
ças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando 
uma pessoa boceja o reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem 
nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A sobrenaturalidade 
pode ser observada em proximidades especiais, mas sem nenhum contato 
direto, esse efeito ocorre.

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Não tenha medo, tenha fé.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
A noite todas as pardas são gatas.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar por quê? Ignorar vale mais a pena.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir com o dever.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Aquele que sabe comandar sempre encontra quem sabe obedecer.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
O tempo dura o bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.  
A felicidade nasce quando se dá felicidade.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar. 
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EXPEDIENTE

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 164, Termo nº 7196
Faço saber que pretendem se casar MOISÉS MARCOS DE JESUS DE SIQUEIRA e AGATHA AMANDA ROMANHOLI 
ARAUJO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Rio de Janeiro-RJ, nascido no dia 15 de outubro de 1993, de profissão ajudante, de estado civil solteiro, resi-
dente e domiciliado na Rua Noventa e Dois, nº 214, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-0000, filho de JOCELINO 
MATHIAS DE SIQUEIRA, de 53 anos, nascido na data de 12 de junho de 1967 e de CLAUDIA APARECIDA DE JESUS, de 
49 anos, natural de Guaratinguetá/SP, nascida na data de 16 de novembro de 1970, ambos residentes e domiciliados em Tauba-
té/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 08 de janeiro de 2001, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de FERNANDO DOS SANTOS ARAUJO, natural de Canavieiras/
BA, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de FABIANA ROMANHOLI SANTOS, de 36 anos, natural de São Paulo/SP, 
nascida na data de 02 de agosto de 1983, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Centro de Referência
Animal de Ubatuba inicia
atendimento ambulatorial

O Centro de Referência 
Animal (CRA) da Prefei-
tura de Ubatuba informa 
que, a partir da terça-feira 
(30), iniciará o agenda-
mento para o atendimento 
ambulatorial de cães e ga-
tos.
As consultas serão feitas 
com hora marcada, isto 
é, não se trata de pronto 
atendimento nem pronto 
socorro. Também não se-
rão feitos procedimentos 
como suturas, colocação 
no soro, medicação ou dis-
pensa de remédios e nem 
exames pois não há estru-
tura para esse tipo de ocor-
rência.
Na consulta, o veterinário 
poderá fazer prescrição 
médica, marcar retorno e 
realizar pedidos de exame 
mas estes deverão ficar 
por conta do tutor do ani-
mal. Não se trata de um 
SUS animal, não há rede 
de apoio de laboratórios 
ou exame de imagem, so-
mente a consulta com pro-
fissional veterinário.
O pré-agendamento será 

feito remotamente, so-
mente pelo telefone 3833-
1085, de segunda a sexta-
-feira, das 8h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30. Serão 
solicitados dados como 
o nome do tutor, endere-
ço, telefone para contato, 
nome do cão ou gato e 
sexo, bem como motivo 
da solicitação de consulta 
(queixa clínica/problema 
observado pelo tutor do 
animal).
A equipe do CRA fará uma 
triagem e irá retornar a li-
gação ao tutor informan-
do a data e hora exata do 
agendamento. 
O horário agendado pre-
viamente é necessário para 
evitar aglomeração. 
No dia da consulta, cada 
tutor deverá chegar com 
antecedência de 15 mi-
nutos e, se possível, levar 
carteira de vacinação do 
animal. Ele entrará sozi-
nho na consulta com seu 
animal, cumprindo as nor-
mas de biossegurança para 
prevenção da Covid-19 
como o uso de máscara, 

a lavagem das mãos com 
água e sabão ou álcool em 
gel e o distanciamento so-
cial.
Vacinação antirrábica
A vacina de rotina antirrá-
bica também será retoma-
da uma vez por semana, 
às quintas-feiras, a partir 
do dia 2 de julho somente 
com agendamento prévio. 
O Instituto Pasteur infor-
mou que não há previsão 
de campanha, suspensa 
desde 2019 por orienta-
ção do governo federal, 
via Ministério da Saúde. 
O agendamento para va-
cina antirrábica também é 
feito pelo mesmo telefone 
e horários de atendimento 
do CRA.
Serviço
Para aqueles que precisa-
rem dos serviçõs do Cen-
tro de Referência Animal 
da Prefeitura de Ubatuba, 
deverão ligar para (12) 
3833-1085. O horário de 
atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h30.
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COI de Jacareí inicia
atividades com previsão
de 243 câmeras em julho

Prefeitura de Pindamonhangaba 
realiza desinfecção na área
interna do paço municipal

Coronavírus: Vale do
Paraíba já soma

6.408 casos de covid-19

Está em pleno funciona-
mento em Jacareí, desde a 
última quinta-feira (25) o 
COI (Centro de Operações 
Integradas), importante e 
moderno equipamento de 
segurança e mobilidade 
urbana.  A estrutura foi 
oficialmente incorporada 
ao dia a dia da cidade, com 
193 câmeras ativas, en-
tre próprias e em parceria 
com a Associação Comer-
cial e Industrial da cidade.
A previsão é que já na se-
gunda quinzena de julho, o 
sistema já esteja operando 
243 câmeras. Com investi-
mento de cerca de R$ 5,4 

O prédio da sede da Pre-
feitura recebeu, no sábado 
(27), um serviço de de-
sinfecção, realizado pela 
equipe de limpeza do lo-
cal. O trabalho é um refor-
ço à limpeza já realizada 
habitualmente pela equipe 
durante a semana.
De acordo com o secretá-
rio de Administração da 
Prefeitura, Fabrício Perei-
ra, a intenção é realizar a 

A Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba confirmou 
um total de 6.408 casos 
de covid-19, neste sábado 
(27). Do total de contami-
nados pelo novo coronaví-
rus (SARS-COV-2), 223 

milhões, o COI tem câme-
ras de alta definição que 
permitem identificar pla-
cas de veículos roubados; 
zoom de longo alcance no 
auxílio de reconhecimento 
facial e de objetos; contro-
le nas entradas e saídas da 
cidade, entre outros pon-
tos estratégicos.
“É uma ferramenta que 
traz rapidez e agilidade 
na elucidação de delitos. 
Pode, ainda, ser usada na 
mobilidade urbana, apli-
cada na inteligência e se-
gurança viária”, disse o 
secretário de Segurança e 
Defesa do Cidadão de Ja-

desinfecção dos ambien-
tes com mais frequência, 
reforçando o trabalho 
básico do dia a dia. Isso 
não descarta os cuidados 
de higiene que o servidor 
deve ter em sua rotina de 
serviço, mas visa trazer 
mais tranquilidade para os 
profissionais em seu local 
de trabalho.
A Prefeitura relembra que 
cada servidor deve ter cui-

já faleceram.
Em todo o Brasil, o número 
total de contaminados até o 
momento é de 1.313.667. 
Entre eles, 57.070 já fale-
ceram. Outros 540.692 es-
tão se recuperando e ainda 

careí, Adriano Santos, que 
destaca a funcionalidade 
prática do COI.
Rapidez - Na moderna 
sede do COI, dentro da 
Guarda Civil Municipal 
e ao lado do Corpo de 
Bombeiros, a GCM Maria 
Aparecida Leandro deta-
lha como fica a sua rotina 
com o advento da tecno-
logia: “Agora é tudo mais 
rápido. A gente monitora 
tudo daqui, através das 
câmeras, e já distribui a 
ocorrência em tempo real. 
São muitos mais ‘olhos’ ao 
mesmo tempo, todos vigi-
lantes”, encerrou.

dados básicos em seu dia 
a dia, neste período de 
pandemia, como a obriga-
toriedade de usar másca-
ra, manter a distância de 
seus colegas de trabalho, 
jamais compartilhar copos 
e talheres, ter seu próprio 
equipamento de trabalho e 
higienizá-lo, assim como 
higienizar suas mãos cons-
tantemente com água e sa-
bão ou álcool em gel.

há 715.905 que já estão 
plenamente recuperados. 
A taxa de letalidade da do-
ença está em 4,3%.
Confira abaixo os dados 
completos do boletim epi-
demiológico.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº015/2020 – No dia 29 
de junho de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº015/2020, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Material de Artesanato, às empresas: ORLA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS EIRELI, com valor total de R$ 3.985,65; NOEMIA SIL-
VA DOS SANTOS DE ASSIS – ME, com valor total de R$ 2.410,00; 
HERNANDES E CIA LTDA - EPP, com valor total de R$ 724,10; PAU-
LO ROBERTO DA FONSECA PELUCIA ME, com valor total de R$ 
20.711,00; FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA - EPP, com valor total 
de R$ 24.157,50 e MARCOS OTAVIO VIOTO - ME, com valor total 
de R$ 241.251,15. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata 
de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publi-
cação.


